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Betreft: 
Bezwaren verkeersmaatregelen in Dinteloord en Heense Molen 
 
Geachte raadsleden, wethouders, 
 
Naar aanleiding van een tweetal (voor)genomen verkeersmaatregelen willen we via deze brief onze bezwaren 
kenbaar maken: 
 
Wegversmalling Steenbergseweg, Dinteloord:  
Afgelopen week zijn op twee plaatsen aan de Steenbergseweg in Dinteloord grote betonblokken geplaatst aan 
weerszijde van de weg. Na klachten vanuit onze achterban hebben we gisteren de situatie ter plaatse bekeken 
en zijn we behoorlijk geschrokken.  
 Ten eerste zijn de betonnen obstakels gevaarlijk groot en zodanig hoog dat men hier niet goed overheen 

kan kijken. Het inschatten van de verkeerssituatie is hierdoor moeilijk, zowel voor automobilist als groter 
verkeer zoals bijv. tractor en vrachtwagen, dat maakt het een gevaarlijke situatie.  

 De obstakels staan slechts 30 meter uit elkaar en zorgen voor grote opstoppingen van het verkeer, hebben 
we kunnen constateren. Voor langzaam verkeer zoals tractoren, zeker tijdens oogsttijd met graanlading 
richting CZAV, is dit bovendien erg krap uitgevoerd en echt manoeuvreren. 

 Er heerst ter plaatse veel onduidelijkheid over voorrangsregels. Tractoren en vrachtwagens zullen daarbij 
extra lang moeten wachten omdat ze langzamer optrekken, waardoor auto’s meer mogelijkheid hebben 
om voorrang te nemen. Dit zal leiden tot langere opstoppingen, misschien zelfs filevorming bij 
binnenkomst Dinteloord. 

 Tot slot kan men zich afvragen of al het afremmen, stoppen en optrekken niet juist méér overlast geeft 
voor omwonenden dan in de oorspronkelijke situatie.  

Al bij al denken we dat deze maatregelen gaan leiden tot veel irritatie onder verkeersdeelnemers, zeker als 
daar straks tijdens de oogsttijd in juli en augustus het graantransport nog bij komt. De verkeersveiligheid is 
hiermee niet gediend en dit is in onze ogen een onhoudbare situatie.  
 
Drempels parallelweg Heense Molen 
Het plan heeft ons bereikt dat de gemeente de parallelweg ter hoogte van de Heense Molen zou willen 
voorzien van drempels. Over deze situatie en het proces tot besluitvorming zijn we kritisch: 
 De parallelweg is de toegangsweg voor 6 agrarische bedrijven, en enkele particuliere woningen. Voor het 

landbouwverkeer van en naar deze bedrijven zijn verkeersdrempels zeer ongewenst en deze weg uitrusten 
met drempels leidt dus ook tot bezwaren van deze boeren.  

 In onze zienswijze op het GVVP hebben we juist gepleit voor minder drempels in het agrarisch buitengebied 
omdat dit voor chauffeur, trekker en machine erg belastend is. Tevens wordt er een zogenaamde 
‘drempelschouw’ uitgevoerd, dus het lijkt ons ongewenst in de tussentijd extra drempels aan te leggen.  

 De plaatselijke ondernemers zijn hierover niet geïnformeerd door de gemeente.  
 
Verzoek om vooraf te betrekken en informeren 
In onze zienswijze bij het GVVP hebben we de gemeente verzocht voor het oplossen van knelpunten in 
Steenbergse kernen eerst voor goede alternatieven te zorgen en dan pas extra ‘snelheidsremmende’ 
maatregelen worden uitgevoerd. Voor groter verkeer, voor wie snelheidsmaatregelen als versmallingen en 
drempels het lastigst zijn, is soepele doorstroming juist belangrijk voor de minste overlast en daar is in deze 
situaties geen sprake van.  
 
Tot slot: de gemeente ons eerder toegezegd dat de ZLTO vooraf zal worden geïnformeerd en betrokken bij de 
uitwerking van verkeersbeleid, zodat vanuit het perspectief van landbouwverkeer kan worden meegedacht. Dit 
is in bovenstaande situaties niet gedaan en vinden we teleurstellend.  
 
Graag zien we als ZLTO dat in beide kwesties een passende oplossing wordt getroffen voor de ontstane situatie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Pieter Korst 
Voorzitter ZLTO Steenbergen-Bergen op Zoom 


